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Cisco Unified Computing System - UCS mini 

Rozwiązanie klasy enterprise w cenie dostępnej małym i średnim przedsiębiorstwom.  

* - wynik na podstawie Worldwide Quarterly Server Tracker, 2014 Q2, sierpień 2014, Vendor Revenue Share 

 

 

 

 

 

Cisco UCS Mini to serwery, pamięć 

masowa i sieć Ethernet 10 Gb/s w łatwej do 

wdrożenia kompaktowej formie.  

 

Dzięki oprogramowaniu Cisco UCS 

Manager system cechuje się prostym 

użytkowaniem. Daje możliwość zarządzania 

serwerami kasetowymi Cisco UCS B-Series 

do 8 szt. i szafowymi Cisco UCS C-Series 

do 7 szt. z poziomu jednej konsoli. 

Dodatkowo daje możliwość zwiększenia 

pamięci masowej lub specjalistycznych opcji 

we/wy w ramach jednej obudowy.  

 

Zarządzanie UCS Mini jest prostsze niż 

myślisz.  Konfiguracja serwerów w oparciu o 

profile serwisowe i tworzone na ich 

podstawie szablony automatyzuje proces 

zarządzania dzieki czemu oszczędzisz czas 

i koszty operacyjne.  

 

UCS mini dzięki wewnętrznej architekturze 

opartej o Unified Fabric daje pełne wsparcie 

dla  LAN, SAN i DAS.  

Dzięki rozwiązaniu Cisco UCS Mini małe 

i średnie przedsiębiorstwa, biura zdalne i 

oddziały oraz rozproszone geograficznie 

centra danych mogą korzystac ́ z prostoty i 

oszczędności gwarantowanej przez 

kompleksowy system Cisco Unified 

Computing.  

 

Klienci na całym świecie docenili 

innowacje zawarte w Cisco UCS. Dzięki 

nim UCS stał się platformą najszybciej 

zdobywającą rynek serwerów X.86 na 

świecie. 

 

Od 2009 r. kiedy Cisco wprowadziło na 

rynek Cisco Unified Computing System 

ponad 41 tys. klientów zdecydowało się 

skorzystać z jego innowacyjności. Na 

rynku serwerów kasetowych - blade Cisco 

UCS plasuje się na drugim miejscu na 

świecie z imponującym udziałem w rynku 

27,4%. Odpowiednio w Ameryce serwery 

blade Cisco UCS zajmują pierwszą lokatę 

z udziałem 43,4% *. 
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Cisco Unified Computing System - UCS mini 

Główne zalety rozwiązania UCS mini: 

 

• Podniesiona wydajność aplikacji.  

• Ograniczenie całkowitego kosztu korzystania z systemu serwerowego nawet o 36% 

• Skrócenie czasu potrzebnego na dostosowanie infrastruktury do zmieniających się 

dynamicznie potrzeb biznesowych. 

• Elastyczna rozbudowa o serwery kasetowe i/lub szafowe. Możliwość liniowego 

skalowania rozwiązania. 

• Łatwe zarządzanie bez względu na ilość i rodzaj serwerów oraz ich lokalizację dzięki 

UCS Central. 

• Umożliwienie łatwej integracji z aplikacjami do zarządzania środowiskiem wirtualnym 

dzięki darmowym wtyczkom.   

• Uproszczenie sieci – do 80% mniej kabli  

• Mniej urządzeń aktywnych -  do 34% mniejsze zużycie prądu  

 

Dla kogo jest rozwiązanie UCS mini? 

 

• Dla klienta potrzebującego nie więcej niż 15 serwerów kasetowych i/lub szafowych 

któremu zależy na łatwym zarządzaniu. 

• Dla klienta zarządzającego biurami zdalnymi i oddziałami bez lokalnego personelu IT. 

• Dla klienta już korzystającego z serwerów szafowych Cisco, chcącego objąć 

wszystkie serwery wspólnym zarządzaniem. 
 


